Questões Orientadoras para Técnicos

Peddy-Paper
Sigam todas as indicações que são dadas e em equipa preencham todos os
espaços brancos.
1º. Entrem no portão do Parque Infantil do Alvito, virem à esquerda e
sigam em direção ao campo de _________________ e pode-se jogar
___________________________________________. Aqui irão encontrar
uma caixa de madeira, onde terão de pontuar. (Jogo do burro)
2º. Após terem pontuado, sigam em direção ao parque infantil mais
próximo e procurem aquilo que vos une a todos, _________. (Símbolo da
ARIA)
3º. Ao subirem os ___ degraus à vossa frente verão um largo bastante
espaçoso, onde se irão entrelaçar. (Jogo dos entrelaçados)
4º. Por detrás dos arbustos verão ___ piscinas, onde nadam uns _________.
Sigam em direção ao balneário, onde vão encontrar uma parede em que
num dos buracos vai estar um _______ que vos vai ser bastante útil para a
próxima atividade. (Jogo da barra do lenço)
Em seguida vão em direção à ilha dos piratas, onde encontrarão ___ tendas
e ___ barco pirata.
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5º. Desçam a rampa e vão em direção ao MEGA parque infantil, onde terão
de procurar um objeto (_________) de que vão precisar para o jogo das
“cadeiras”. (Jogo das “cadeiras/jornais”)
6º. Olhem à vossa volta e verifiquem quantos escorregas vos levam ao
parque infantil do andar de baixo. (Resposta:___)
7º. Dirijam-se ao comboio e procurem a pista que vos leva à próxima
atividade. (pista: pedra e papel com desenho do jogo da macaca)
8º. Após encontrarem a pista podem começar a jogar. Têm 5 minutos para
chegar o mais longe possível. (Pontuação:____)
9º. Subam os ___ degraus à vossa frente, virem à esquerda e sigam em
frente, passando por baixo da cascata. Quando chegarem à esplanada vão
ver ___ chapéu-de-sol.
10º. Por fim ao seguirem em frente irão encontrar uma estátua de pedra,
onde estará uma pista para a vossa última atividade. (folha com campo de
futebol humano). Após encontrarem essa pista, dirijam-se para o campo de
basquete, onde irão jogar _________________________.
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